
Jaarrekening 2019 
 

In 2019 hebben we een tekort van € 12.500 geboekt op een totale exploitatie van € 514.000. 

Ten opzichte van 2018, toen we nog een overschot boekten, zijn de belangrijkste verschillen: 

- Lagere contributies door minder leden; 

- Lagere baropbrengst (in 2019 waren er geen evenementen) 

Het tekort brengen we ten laste van de algemene reserve. 

Op het financiële overzicht voor de ALV is een gedetailleerder overzicht opgenomen. 

 

De balans per 31-12-2019 is samengevat als volgt: 

 

ACTIVA       PASSIVA  

Vaste activa 718.762  Eigen vermogen 269.546 

 Gebouwen, materialen   Voorzieningen 243.865 

Vlottende activa 28.281    

 Debiteuren, ov.vorderingen   Langlopende schuld 425.465 

Liquide middelen 213.754        Hypotheek  

    Kortlopende schuld 21.921 

 TOTAAL 960.797  TOTAAL 960.797 

 

De jaarrekening kunt u opvragen bij de penningmeester: penningmeester@avsprint.nl. 

 

 

Prognose 2020 
 

De exploitatie in 2020 wordt sterk beïnvloed door corona. Op dit moment voorzien we een tekort 

van € 38.200. Dit tekort wordt vooral veroorzaakt door lagere inkomsten (€ 99.000 ofwel 15%). De 

inkomsten uit contributies zijn lager door een verdere daling van het aantal leden. De opbrengsten 

uit het clubhuis zijn veel lager (90%) door de sluiting van het clubhuis in een groot deel van het jaar. 

 

Tegenover de lagere inkomsten staan ook lagere kosten, bijvoorbeeld door een lagere vergoeding 

aan trainers. Ook diverse andere kostenposten vallen lager uit. Maar omdat we veel vaste kosten 

hebben (hypotheek, personeel in dienst) maken de lagere uitgaven de daling van de inkomsten niet 

goed. 

Het bestuur wil in 2020 geen storting doen in de onderhoudsreserve. Deze reserve heeft eind 2019 

een omvang van € 193.000. We vinden het verantwoord om een storting achterwege te laten. Het 

uiteindelijke tekort bedraagt dan € 14.000. 

 

 

Begroting 2021 
 

Voor de begroting 2021 houden we nog geen rekening met negatieve gevolgen als gevolg van 

corona. We gaan uit van een verdere daling contributie inkomsten door een daling van het aantal 

leden. Het tekort ramen we op €  41.000. Als we ook in 2021 geen storting doen in de 

onderhoudsreserve komt het tekort op € 17.000. 

We kiezen ervoor om dit tekort niet op te vangen door bezuinigingen of een contributieverhoging, 

maar willen het tekort ten laste van de reserves brengen. Bezuinigingen of een contributieverhoging 

hebben een nadelig effect voor de leden dat lijkt ons in deze tijd niet gepast. 

 

 


